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8 en 9 april kinderen vrij 
Op maandag 8 en dinsdag 9 april hebben de leerkrachten een studiedag en zijn de kinderen vrij. De 
school is die dagen dicht. 
 

Koningsspelen 12 april 2019 
Vrijdag 12 april is er in heel Nederland een koningssportdag 
voor alle kinderen van de basisschool. We gaan dan op een 
sportveld sporten met de kinderen. De kinderen komen die 
ochtend gewoon naar school. 
Op school krijgen de leerlingen een lunch van school. Op 12 
april hoeft uw kind dus geen eten mee te nemen. 
De kleuters gaan die dag naar het Leeghwaterpark, bij de 
Kinderboerderij, van 12.00 – 13.15 uur. Dit is in Purmerend. 

De kinderen uit de middenbouw en bovenbouw gaan sporten bij King’s Court bij Purmersteijn, van 
12.15 – 14.30 uur. U mag natuurlijk komen kijken als u dat leuk vindt. 
De kinderen kunnen die dag opgehaald worden bij het Makadocentrum (John. F. Kennedyplein 27, 
1443 EA Purmerend). De kinderen die met de taxi komen worden ook daar opgehaald. De kinderen 
die zelfstandig naar huis gaan, kunnen vanaf het Makado naar huis fietsen. 
De kinderen leren een dansje voor de Koningsspelen. Hier kunt u thuis ook met ze naar kijken: 
https://www.youtube.com/watch?v=Ux2SYiBtrLM   
 
National King’s Sports Day  
On the 12th of April there is a King’s Sports day for all children in primary school throughout the 
Netherlands. We then work out with the schildren on a sports field.  The lessons in the morning start 
at school.  
The toddlers go that day to the Leeghwaterpark, at the Kinderboerderij, from 12.00 - 13.15. This is in 
Purmerend.  
The older children go to sports at King’s Court at Purmersteijn, from 12.15 pm to 2.30 pm. 
You are welcome to come and watch your children sport.  
Important: at 2.45 pm we will be back at the Makado Centre (John. F. Kennedyplein 27, 1443 EA 
Purmerend). The Taxi-children will be picked up here. Children who will go home independently, can 
cycle home themselves. Children who normally be picked up from school, must be picked up at the 
Makado Centre. If you have any questions about this, please contact us.  
The children learn a dance for the King’s Sports Day. You can also watch this with them at home if 
you like: https://www.youtube.com/watch?v=Ux2SYiBtrLM 
 
De oudergesprekken 
Maandag 15, dinsdag 16 en woensdag 17 april zijn de oudergesprekken. Komt u alstublieft op de 
afgesproken tijd! We vinden het  fijn en belangrijk om even met elkaar te praten over hoe het gaat 
op school en thuis. 
De brief met de dag en de tijd krijgt u op woensdag 10 april van uw kind. 
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Paaslunch 
Donderdag 18 april is het Paasfeest op school.  
We organiseren een paaslunch voor de kinderen op donderdag 18 april.  
Elk kind mag een gerecht meenemen, wat hij/zij kan delen met andere  
kinderen (Er komt een lijst in de klas). De lunch is onder  
schooltijd. We gaan eten om 12:15 uur en de kinderen gaan op de  
gewone tijd naar huis, om 14:45 uur.  
 
Easter meal  
We are hosting an Easter lunch for the children, this year on Thursday,  
the 18th of April.  Each child should bring a dish to share with others  
(There is a list in every classroom).  
The lunch starts at 12:15 p.m. The children will go home at the  
normal time, 14:45 p.m.    
 
                                    

De kleuters zoeken paaseieren en leren alle 
kleuren: wit, geel, oranje, rose, rood, 
lichtgroen, donkergroen, lichtblauw, 
donkerblauw, paars, bruin, grijs, zwart 

 
 
 
 
 
Diploma uitreiking 
In de middag op donderdag 18 april krijgt een groep kinderen hun diploma. Zij nemen die dag 
afscheid en gaan na de voorjaarsvakantie naar hun nieuwe school. 
Hun ouders zijn natuurlijk van harte welkom op donderdag 18 april om 13.45 uur op school want van 
een afscheid maken we een feestje. Al zullen wij deze kinderen zeker missen! U krijgt een aparte 
brief met de uitnodiging. 
 
Taalcafé 
U bent altijd welkom in het Taalcafé! Elke donderdag om 13.30 uur.  
Alle ouders zijn welkom, in de ouderkamer!  Wilt u ook andere ouders ontmoeten? Samen een kopje 
koffie of thee drinken? Praten over wat uw kind doet op school? Het Taalcafé wordt geleid door 
Anouk Loer van de Bibliotheek Waterland. Meld u aan bij de leerkracht (tijdens het oudergesprek) of 
neem contact op met de Bibliotheek Waterland (06-82830225). 
 
Vogels kijken 
De klas van juf Josca en juf Siham doen een project over vogels. Zij zijn naar het Ilperveld geweest om 
vogels te kijken.  
 
 
  



 
Weetje van de week 
De kinderen van de bovenbouw krijgen elke vrijdag een vraag over Nederland mee naar huis. Zij 
kunnen hier thuis over praten, informatie over opzoeken. Het is leuk als u er ook met uw kind over 
praat, dat mag gewoon in uw eigen taal.  
Op maandag nemen de kinderen het antwoord mee naar school. In de klas wordt er dan over 
gepraat en krijgen ze een lesje over het onderwerp. Zo leren ze steeds meer over Nederland! 
 
Fact of the week 
The older children get a question about the Netherlands on Friday  
every week.  
They can talk about this at home, look up information about it.  
It is nice if you also talk about it with your child, please do that  
in your own language. 
On Monday the children take the answer to school. They talk about  
it in class and they get a lesson on the subject. In this way they learn  
more and more about the Netherlands! 
 

De vraag van vrijdag 5 april is: 
Deze schilder hield van zonnebloemen en sterren. 

 
 

Voorjaarsvakantie 
Van vrijdag 19 april t/m zondag 5 mei is het Voorjaarsvakantie. De kinderen zijn dan vrij. Maandag 6 
mei begint de school weer. 
 

Belangrijke data: 

 
 

8 en 9 april Studiedagen. Kinderen vrij 
Two days off. Seminar for the teachers. 

12 april Koningsspelen 
King’s games 

15, 16, 17 april Oudergesprekken 
Parents meetings. Please be on time. 

Donderdag 18 april Pasen 
Easter 

Donderdag 18 april  Diploma uitreiking en afscheid van 6 kinderen 
Diploma ceremony / Farewell to 6 children 

19 april t/m 5 mei Voorjaarsvakantie 
(met Paasweekend 19 t/m 22 april, Koningsdag 27 april, dodenherdenking 
4 mei, Bevrijdingsdag 5 mei) 
Holiday 
(Easter weekend 19-22/4, King’s Day 27-4, Remembrance day 4-5, 
Liberation Day 5-5)   

29 mei t/m 31 mei Studiedag, Hemelvaartsdag en extra vrije dag. Kinderen vrij 
Three days off: Seminar for teachers, Ascension Day 

 
Hartelijke groet,  
Team Kuna Mondo 

Fijne Paasdagen en fijne vakantie!    ሕጉስ ፋሲካ  


